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Abstract 

Detta arbete behandlar hur fysisk aktivitet påverkar matematikinlärningen. Studier pekar på 

att barn och ungdomar tillbringar för mycket tid stillasittande. Matematiklektionerna i skolan 

präglas av arbete i matematikböckerna. Syftet med denna litteraturöversikt är att se om fysisk 

aktivitet och inlärningen i matematik har något samband. Vi vill även få en uppfattning av 

hur fysisk aktivitet kan användas som en inlärningsmetod inom matematiken. Arbetet har sin 

utgångspunkt i följande frågeställningar. Vilken innebörd har “fysisk aktivitet“ i olika 

vetenskapliga studier? Hur påverkar fysisk aktivitet matematikinlärningen? Hur kan fysisk 

aktivitet användas som en matematikdidaktisk inlärningsmetod? För att få fram svar utifrån 

dessa frågor har vi valt att söka i olika databaser, där har det framkommit vetenskapliga 

artiklar samt doktorsavhandlingar. Utifrån dessa har en litteraturstudie gjorts. Resultatet visar 

att begreppet “fysisk aktivitet” definieras på skilda sätt i olika studier. Ett flertal studier visar 

att fysisk aktivitet är något som främjar inlärningen på olika sätt. Dock finns studier som 

motsäger sig detta. Några studier tyder på att det är fördelaktigt att arbeta med fysisk aktivitet 

som en matematikdidaktisk inlärningsmetod. Dock är forskningens bredd relativt liten inom 

området. Studierna som finns inom området är gjorda på liknande sätt. Fysisk aktivitet 

integrerat i matematiken är ett omtalat ämne i media, trots detta finns det relativt lite 

forskning inom området. De didaktiska implikationerna som finns med i arbete är: fysisk 

aktivitet inom matematik kan användas av lärare för en mer varierad matematikundervisning. 

Eleverna får ett nytt sätt att ta till sig kunskap. Eleverna kan få möjligheter att öva på 

samarbete.  
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Förord   

Att skriva vårt första examensarbete har varit en lärorik utmaning. Det har medfört både toppar 
och dalar. Det är trots allt det största arbetet vi hittills har skrivit på lärarutbildningen. Det har 
medfört funderingar och velande men med motivation och vilja har vi nu åstadkommit ett 
färdigt arbete.   

Vi var tidigt överens om ämnet som vi ville skriva om, då ämnet är något vi båda anser är 
intressant. Båda har bidragit med lika stor del under arbetets gång. Sökningar, funderingar och 
nedskrivning av texten har gjorts gemensamt. För att underlätta arbetet har vi läst hälften av 
den tidigare forskningen enskilt och sedan diskuterat den tillsammans. Sofie har varit en 
idéspridare och har gasat på och gjort att arbetet gått framåt. Eleni har varit uppmärksam på 
detaljerna och bidragit med strukturen. Vi vill säga ett extra tack till vår handledare Patrik Lilja 
för all stöttning genom arbetets gång. Vi båda är nöjda över vårt samarbete och hoppas att ni 
nu njuter av läsningen. 
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1.Inledning   
Sju terminer har passerat sedan vi började som lärarstudenter på Högskolan i Halmstad. Vi 

har ett flertal gånger under denna tid varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. Där har vi 

varit med och både undervisat samt observerat många olika lektioner. Vi har i detta arbete 

valt att rikta in oss på matematik då vi har fått uppfattningen av att matematiklektionerna är 

väldigt stillasittande, detta är något som har väckt en nyfikenhet hos oss. Generellt sätt 

bygger en matematiklektion på en 60 minuters sekvens där barnen ska sitta och räkna i 

matteboken. Hur kommer det sig att matematiklektionerna är så stillasittande? Främjar det 

verkligen elevernas inlärning?  

I dagens samhälle pågår en stor debatt kring rörelse och träning. Människor vet idag att 

rörelse ger många positiva hälsoeffekter, både fysiskt och psykiskt. Skolan har infört mer 

idrottstimmar och år 2003 reviderades läroplanen, Lpo 94, för att få in mer rörelse. “Skolan 

ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” 

(Skolverket, 2019, s.7). Men räcker det? Folkhälsomyndigheten (2019) visar att svenska barn 

och ungdomar är stillasittande större delen av dagen. Endast 9% av flickorna rör sig 

tillräckligt, samt 23% av pojkarna. Folkhälsomyndigheten (2019) menar att människor mår 

bättre med hjälp av fysisk aktivitet, både fysiskt och psykiskt. Vidare beskriver de även att ca 

60 minuters rörelse om dagen förbättrar koncentrationsförmågan bland barn. Men trots 

Sveriges förutsättningar till aktiviteter rör sig svenska barn för lite menar 

Folkhälsomyndigheten (2019).  

Faskunger (2013) beskriver i sin bok “fysisk aktivitet och folkhälsa” att samhället är en stor 

bov till varför barn och unga inte rör sig i större utsträckning.  Boken vänder sig främst till 

lärare och studenter för att informera om hälsa. I dagsläget menar beteendevetaren Faskunger 

att samhället inte inspirerar till ökad fysisk aktivet. Istället uppmuntrar samhället till 

stillasittande, detta ser vi även i skolorna. Specifikt under matematiklektionerna där 

undervisningen oftast är uppbyggd på samma sätt, eleverna sitter ner och räknar i 

matematikböcker. Faskunger (2013) beskriver att om matematikläraren vill uppmuntra till 

mer fysisk aktivitet kan detta vara utmanande, eftersom klassrummet inte är uppbyggt för 

rörelse. Klassrummen är generellt sätt endast uppbyggda på att eleverna ska sitta stilla och 

arbeta (Faskunger, 2013). 

I dagens läroplan är idrott och hälsa ett av ämnena. Berg & Cramèr (2011) beskriver i sin bok 

“Hjärnvägen till inlärning” att skolidrotten hade sin utgångspunkt i att främja inlärningen för 
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eleverna. Boken vänder sig till lärare och föräldrar i syfte med att förbättra barns inlärning. 

Vidare beskriver de att med idrottens många varierande rörelser kan eleverna skapa nya 

“hjärnvägar”, vilket gynnar inlärningen. Kroppen och hjärna hänger ihop, kunskap som sätts i 

kroppen sätts även i hjärnan. Berg & Cramèr (2011) beskriver ett flertal aspekter som 

påverkar inlärningen. En aspekt som de väljer att belysa är att barn rör sig för lite, vilket har 

en negativ påverkan på inlärningen. Vidare beskriver de även en annan infallsvinkel, att det 

istället är pedagogen eller läraren som inte är tillräckligt insatt i olika typer av 

inlärningsstilar. Detta leder till försämrad inlärningsförmåga för barnen. Berg & Cramèr 

(2011) menar att med hjälp av fysisk aktivitet i lärandesituationer används fler sinnen. Detta 

leder till att kunskaperna sätter sig i kroppen vilket i sin tur leder till att lärandet blir bättre.  

Detta leder oss fram till frågorna: Hur kommer det sig egentligen att idrotten endast är ett av 

ämnena i dagens skola? Varför är matematiklektionerna så pass stillasittande? Regeringen, 

forskare, författare och beteendevetare verkar vara överens om att fysisk aktivitet är något 

positivt även i de teoretiska ämnena. Vi kommer att ta avstamp i matematikämnet eftersom 

det enligt vår erfarenhet verkar vara det mest stillasittande ämnet i dagens skola.  En 

litteraturstudie kommer att genomföras för att få en större inblick i hur fysisk aktivitet 

behandlas inom matematikämnet i skolan.  

1.2 Fysisk aktivitet i läroplanen 
“Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen” (Skolverket, 2019 s.7). 

I syftestexten inom matematik står följande:  

“Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 

uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.” 

Skolverket (2019, s.54). 

Ser vi vidare på det centrala innehållet i lgr 11 för årskurs 4-6 finns det inga begräsningar 

som säger att det inte går att arbeta på olika sätt med de olika punkterna. Lärare har idag en 

stor möjlighet till att påverka uppbyggnaden av sin undervisning. Ändå ser de flesta lärares 

undervisning ut på liknande sätt. I läroplanen står det inte att matematikinlärningen eller 

arbetet bör ske på endast ett sätt. Ingenstans nämns matematikböckerna som det primära 
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sättet för uppbyggnaden av en matematiklektion. Snare tvärt om, att arbeta vardagligt är svårt 

att göra i en mattebok då det egentligen inte är en vardaglig situation. Därför har vi nedan valt 

ut punkter ur det centrala innehållet i årskurs 4–6. Dessa punkter ser vi möjligheter att arbeta 

fysiskt med. Här ser vi att kroppen hade kunnat användas som en hjälp till inlärningen:  

Tabell 1: 

Taluppfattning och tals användning 

o Positionssystemet för tal i decimalform. 

o Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

o Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga 

situationer. 

Algebra 

o Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att 

beteckna ett obekant tal med en symbol. 

o Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för 

eleven. 

Geometri 

o Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. 

Skala och dess användning i vardagliga situationer. 

o Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan 

konstrueras. 

o Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska 

figurer kan bestämmas och uppskattas. 

o Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och 

vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och 

äldre metoder. 

Sannolikhet och statistik 

o Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller 

statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten 

vid olika slumpmässiga försök. 

o Enkel kombinatorik i konkreta situationer. 
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Problemlösning 

o Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

o Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

(Skolverket, 2019 s.56-58) 

1.3 Problemområde 
Många är överens, barn bör komma ifrån stillasittandet. Problemområdet vi ser i dagsläget är 

att barn i princip har alla sina teoretiska lektioner stillasittande, även fast det inte finns några 

begräsningar i läroplanen. Idag vet vi att fysisk aktivitet är något positivt för alla människor. 

Hur skulle det bli om lektionerna präglades mer av fysisk aktivitet? För att fördjupa 

förståelsen av hur rörelse och matematikinlärningen kan se ut har vi valt att genomföra en 

forskningsöversikt. Efter vi läst litteraturforskningen kommer vi kunna uttala oss mer konkret 

kring vad som är gynnsamt för undervisningen.  

1.4 Definition av begrepp 
Följande begrepp kommer vara en vital del i vårt arbete. Vi har valt att använda oss av 

svenska akademins ordlista för att reda ut definitionen av följande begrepp. Detta görs i syfte 

med att ge läsarna en förförståelse för en definition av begreppen. Ett annat syfte med 

definitionen är att ge läsaren ett övergripande begrepp att utgå ifrån. Fysisk aktivitet är ett 

begrepp som kan ha många olika innebörder och går att utföra på ett flertal olika sätt. Enligt 

svenska akademin benämns fysisk aktivitet som följande:  

Fysisk: Som har att göra med kroppen och dess funktioner. 

Aktivitet: Verksamhet som kräver aktivt del-tagande. 

Ett annat väsentligt begrepp som kommer benämnas flitigt i följande arbete är begreppet 

motorik. Det benämns enligt svenska akademin som följande: 

Motorik: Rörlighet, rörelseförmåga eller förmåga att kontrollera de egna muskelrörelserna. 

(Svenska Akademiens Ordbok, 2019) 
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2. Bakgrund 
“Barn som rör sig mer, lär sig mer”  

Utbildningsminister Gustav Fridolin 2018-03-23 

Regeringen lyfter vikten av att barn och ungdomar rör sig under hela skoldagen. Lénberg 

(2018) skriver i en debattartikel att fysisk aktivitet hjälper elever att må bättre. Han menar 

även att med hjälp av mer fysisk aktivitet klarar elever med svårigheter att medverka i fler 

klassrumssituationer. Vidare beskriver Lénberg (2018) att det är viktigt att klassrummet 

främjar användningen av fysisk aktivitet i vardagen. Idag sitter eleverna mestadels av tiden i 

skolan, på så sätt används inte hela klassrummets yta. Lénberg (2018) menar att lärare och 

pedagoger bör ommöblera klassrummet så fysisk aktivitet är mer lättillgänglig för lärarna. På 

så sätt kan hela klassrummet användas och inte endast vissa delar. Hedström (2016) bekräftar 

det Lénberg (2018) beskriver. Svenska barn och ungdomar är alldeles för stillasittande 

jämfört med rekommendationerna för fysisk aktivitet. Hedström (2016) har skrivit en 

vetenskaplig avhandling om hur ökad fysisk aktivitet i skolan påverkar eleverna. Han menar 

att hälsofrämjande arbete bör läggas på alla lärare, inte specifikt på idrottsläraren.  

År 2003 reviderades läroplanen och det lades in en ny föreskrift, där anges det att fysisk 

aktivitet ska vara något alla elever får tillgång till varje dag (Skolverket, 2019). Jacobsson 

(2005) beskriver i ett inlägg i lärarnas tidning att det är tydligt att ingen förändring har skett, 

barn och ungdomar får inte så mycket fysisk aktivitet som de bör få enligt 

rekommendationer. Ericsson (2017) skriver i en samanställning av rekommendationer för 

fysisk aktivitet att en kort stund av rörelse innan en teoretisk lektion kan främja 

hjärnfunktionen, kognitionen och prestationen under cirka en timme. Det går även att påverka 

minnet med hjälp av fysisk aktivitet. På så sätt kan minnet bli bättre och eleverna kan lättare 

komma ihåg vad de lärt sig under lektionstillfället (Ericsson, 2017). 

2.1 Matematikundervisningens upplägg  
Skolinspektionen (2009) har gjort en rapport där de har undersökt matematikundervisningen i 

ett flertal skolor i Sverige. Resultatet de kom fram till är att undervisningen inte anpassas 

efter elevernas individuella behov. Lärare arbetar mestadels med eget arbete, vilket leder till 

att matematiksamtalet blir en väldigt liten del. Undervisningen i matematik är styrd av 
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läroboken. Lärarna förlitar sig helt på läroboken och därför blir läroboken en guide för att se 

till att eleverna når målen. Eftersom läromedlet är så pass styrt anser lärarna att de får en 

större frihet. Lärarna kan därför ge extra stöd till eleverna som är i behov av det, samtidigt 

som de andra eleverna arbetar vidare på egen hand. Detta leder dock till att lärarna har svårt 

att tillgodose att alla elever får kunskaperna de behöver för att uppnå det som står i 

kursplanen. Lärarna i undersökningen beskriver att det är svårt att ändra på något som har 

fungerat så pass länge.  

De vanligaste arbetsmetoderna som lärarna väljer att använda sig av är enskilt arbete eller 

arbete i mindre grupp (Skolinspektionen, 2009). Läroböckerna används ofta. Uppgifterna i 

läromedlen är uppbyggt på så sätt att samma metoder används för att räkna många uppgifter, 

detta leder till att elever endast lär sig metoden men inte får någon djupare förståelse. 

Skolinspektionen menar att eftersom lärarna är styrda av böckerna blir inte undervisningen 

individanpassad, eleverna får inte möjligheten att arbeta med olika förmågor.  

2.2 Fysisk aktivitet + Matematik  
Skolinspektionen (2009) beskriver att det är viktigt att eleverna får fler lärsituationer som inte 

innefattar matematikböckerna. På de sättet lär sig eleverna mer, samt att de kan integrera 

matematiken i vardagen. Elofson, Bohm, Jeppson, Samuelsson (2016) har forskat kring 

området “fysisk matematik” jämfört med “vanlig matematik”. De fann att det är viktigt att 

använda sig av varierad undervisning vid arbete med matematik. Olika elever tar till sig 

kunskap på olika sätt.  

En inlärningsmetod som Berneskog (2007) väljer att belysa är att arbeta med kroppen 

samtidigt som arbetet med matematik sker. Hon beskriver att elever som arbetar med 

motoriska rörelser befäster kunskaperna lättare, eftersom de får använder hela kroppen. 

Berneskog (2007) beskriver i sin slutrapport “matematik med hela kroppen- inte bara 

knoppen”, vikten av att använda kroppen som ett laborativt material. Detta blir en didaktisk 

inlärningsmetod för eleverna.   

Vår uppfattning är att matematiklektionerna i dagens skola är stillasittande. Källor så som 

Regeringen, Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten och beteendevetare styrker vårt 

resonemang. Efter att vi har fått fram ett forskningsläge kommer vi nu att ta reda på hur 

forskning ställer sig till ämnet.  
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3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se över om fysisk aktivitet och inlärningen i matematik har 

något samband och i så fall vilka samband som finns. Vi vill få en uppfattning av hur fysisk 

aktivitet kan användas som en matematikdidaktisk inlärningsmetod. Vi kommer göra en 

litteraturöversikt där vi ser över den tidigare forskning som finns inom området. Men vad 

menas egentligen med fysisk aktivitet? Vi kommer att se över hur begreppet fysisk aktivitet 

förklaras i olika vetenskapliga studier.  

3.1 Frågeställningar  
Vilken innebörd har “fysisk aktivitet“ i olika vetenskapliga studier? 

Hur påverkar fysisk aktivitet matematikinlärningen? 

Hur kan fysisk aktivitet användas som en matematikdidaktisk inlärningsmetod?  

4. Metod 
I följande avsnitt kommer metoden att beskrivas. En redovisning av databaserna kommer ske 

samt en beskrivning av sökord och söksträngar. Vidare kommer en beskrivning av hur 

sökningarna gick till, samt vilka inklusions- och exklutionskriterier vi valt att använda oss av.  

4.1 Databaser  
Litteraturstudien utgick från tre olika databaser: ERIC, SwePub och LIRIS. På alla tre 

databaser går det att hitta vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. ERIC är en 

internationell databas som är stor inom pedagogik och undervisning. Den har funnits sedan 

1966 och innehåller referenser från bland annat avhandlingar och vetenskapliga rapporter. 

SwePub är en nationell databas från 2009 som innehåller doktorsavhandlingar, vetenskapliga 

rapporter, böcker med mera. Även LIBRIS är en nationell databas. LIBRIS är katalogen för 

de svenska biblioteken tillsammans. Dessa tre databaser användes för systematiska sökningar 

av avhandlingar samt vetenskapliga artiklar. Vi tog hjälp av en bibliotekarie på högskolans 

bibliotek. Detta gjordes för att vi skulle få en större förståelse för olika sökstrategier. Även 

lärare på högskolan kom med tips om användbara källor till vårt ämne.  

4.2 Sökningar  
I de olika databaserna klickades “referensgranskat” eller “peer-rewied” i för att få fram 

relevanta texter för arbetet samt för att veta med säkerhet att källorna var granskade. Genom 

diskussion framkom ett flertal olika sökord som användes för att söka information i 

databaserna. Sökorden utgick ifrån frågeställningarna. “Matematik” och “Fysisk aktivitet” 

var de orden som vi utgick ifrån då vi kom fram till våra frågeställningar. Detta eftersom vi 



 8 

ville få fram specifika artiklar som innehöll båda ämnena. Eftersom forskningen blev bred vid 

sökning av dessa ord, valde vi att hitta synonymer och liknande ord inom samma kategori. Vi 

valde även att se på källornas nyckelord för att få en bredare översikt över ord som var 

väsentliga för ämnet. Våra sökord var: 

Tabell 2 

Fysisk aktivitet Matematik 
 

Laborativt 

lärande 

Inlärning 

Koncentration Rörelse 

 

Inlärningsmetod Motorik 

 

Skola Kroppen 

 

 

Då vi fick en begränsning av vetenskapliga artiklar när vi endast sökte på svenska lade vi till 

engelska sökord. Dessa ord och begrepp var synonymer eller liknande med de svenska orden. 

De engelska sökorden blev:   

Physical 

activity 

Activity 

Mathematics 

 

Performance 

Math 
 

Academic 

Movement Body interaction 

 
Physical Teaching 

methods 

School 

 

Body 

 
Exercise 

 

Movement based 

learning 
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Purposeful 
movement 

Movement 
 

 

Med de nya sökorden blev urvalet större och fler artiklar som behandlade ämnet förekom. I 

både SwePub och ERIC valde vi att lägga till Booleska termer så som, “AND”, “OR”, 

“NOT”. Detta för att specificera sökningen. “AND” var det bästa valet för oss, eftersom 

“AND” begränsar sökningen (Barajas m.fl., 2013). Målet var att artiklarna skulle innehålla 

både fysisk aktivitet och matematik. Sökningarna med “AND” gjordes för att utbudet skulle 

smalnas ner till det vi efterfrågade. Nedan kommer en tabell på våra sökningar vars urval 

används i vårt resultat.   

Tabell 3 

Datum  Databas Sökord Träffar Avgränsningar  Urval 
2019-11-11 Swepub Fysisk aktivitet  

matematik 
11 - 2 

2019-11-11 ERIC body interaction 
AND mathematics 

5  
 

Peer-rewied 1 

2019-11-12 ERIC Physical activity 
AND academic 
performance AND 
mathematics 

42 
 

Peer-rewied 2 

2019-11-13 ERIC 
 

Purposeful 
movement 

13 Peer-rewied 
 

1 

2019-11-14 ERIC 
 

Movement based 
learning AND 
mathematics 

4 
 

Peer-rewied 
 

1 

2019-11-15 ERIC 
 

Math movement 
physical 

3 
 

Peer-rewied 
 

1 

 

Sökningarna genererade till åtta vetenskapliga artiklar samt en avhandling. Vid ett flertal 

sökningar framkom samma källor. Vi insåg även att forskarna återkom flera gånger vid 

sökningarna. Då vi hittat en begränsad mängd forskning i databaserna gjordes en manuell 

sökning. Barajas m.fl. (2013) beskriver vikten att överblicka den insamlade empirins 

referenslistor. De menar att genom att studera referenslistor framkommer nya källor inom 

samma område. Vi hittade intressanta källor då vi granskade den insamlade empirins 

referenslistor. Dock var det av yttersta vikt att även dessa källor förhöll sig enligt våra krav 

att de skulle vara referensgranskat (pree-rewied) samt inklusion- & exkluskrtiterierna (se 

nedan). Detta genererade en vetenskaplig artikel.  
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4.3 Inklusion- & Exklutionskriterier  
Vi utgick ifrån ett antal inklusions- och exklusionskriterier då sökningen av källor 

genomfördes. Ett  inklusionskriterium var att alla studier skulle vara genomförda på 

grundskolenivå (årskurs F-9). Detta kriterium fanns med för att studierna skulle vara så 

relevanta som möjligt för vår profession.  

Ytterligare ett inklutionskriterium var att ha med all typ av fysik aktivitet, inga begränsningar 

gjordes för en viss sort. Exempel på detta är motorisk träning, pulshöjande aktivitet, rörelse, 

lek, promenader, styrketräning samt kroppen som ett laborativt material.    

Studier som innefattade endast fysisk aktivitet, eller endast matematik ansågs inte vara 

relevant för arbetet, därför blev de bortsållade enligt vårt exklutionskriterium. Vi valde 

istället att ta med studier där både matematik och fysisk aktivitet gick hand i hand. Detta för 

att få fram så relevanta studier som möjligt. 

 4.4 Analysmetod 
Arbetet påbörjades genom att läsa texternas rubriker, verkade texterna relevanta för arbetet 

lästes abstractet. Sedan lästes hela texten. Även Barajas m.fl. (2013) menar att detta 

tillvägagångssätt är fördelaktigt att använda sig av vid insamling av empiriskt material. Om 

det visade sig att källan var relevant så sparades den. När ca nio källor hittats skrevs alla 

texter ut. För att underlätta arbetet valde vi att läsa hälften av texterna var, sedan diskuterade 

vi texterna så båda fick en större förståelse över texternas innehåll. Vid läsningen av texterna 

användes färgkodning för att underlätta sökningen av det mest relevanta i texten. Detta 

genomfördes med överstrykningspennor i olika färger. På så sätt kunde vi lätt koppla en text 

till en specifik färg. Sedan sammanfattades alla texter, de fick samma färg i arbetet som 

överstrykningspennan. Detta gjordes i syfte för att underlättade ifall vi ville gå tillbaka till 

ursprungskällan. Vi valde sedan att sammanfatta källorna en gång till, men denna gång var 

utgångspunkten frågeställningarna. Likheter samt skillnader i de olika texterna synliggjordes. 

För att ta reda på definitionen av begreppet “fysisk aktivitet” och “motorik” gick vi in på 

svenska akademins hemsida. Definition av orden var inte tillräckligt tydlig därför mailade vi 

svenska akademin och fick svar därifrån. Definitionen beskrivs i bakgrunden. 

5. Resultat   
I kommande del kommer resultatet att redovisas. Forskningen bygger på nio vetenskapliga 

texter. För en tydligare överblick över våra källor, se bilaga, tabell 4, 5 och 6. Resultatet är 

grundat utifrån de tre forskningsfrågorna. Två tydliga utgångspunkter kommer att intas på 
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grund av två skillnaderna i den insamlade empirin. Dessa är: “Fysisk aktivitet som separat 

moment i matematikundervisningen” och “fysisk aktivitet integrerat i 

matematikundervisningen”. 

5.1 Begreppet fysisk aktivitet och dess påverkan på matematikinlärningen 

 I kommande avsnitt kommer vi att bearbeta innebörden av fysisk aktivitet med utgångspunkt 

i olika vetenskapliga studier. Fysisk aktivitet benämns både som något avvikande från en 

teoretisk matematiklektion men även som något integrerat i matematiken. Utifrån dessa 

benämningar kommer vi i följande avsnitt att överblicka hur fysisk aktivitet, i alla dess 

former, påverkar matematikinlärningen.  

Fysisk aktivitet som separat moment i matematikundervisningen 

Forskare beskriver att fysisk aktivitet påverkar matematikinlärningen på flera olika sätt. 

Balan & Green (2019) valde att använda sig av konceptet med en pulshöjande aktivitet innan 

en matematiklektion. De har genomfört en kvalitativ interventionsstudie på 175 elever i 

årskurs sju där de undersöker om det finns något samband mellan matematik och fysisk 

aktivitet. Syftet med deras studie är att använda sig av ett sju minuters pulshöjande pass innan 

matematiklektionerna. De menar att ett pulshöjande pass kan förbättra matematikinlärningen. 

De tittade på tre olika delar: koncentrationsförmåga, arbetsminne och matematikkunskaper. 

Att höja pulsen i sju minuter innan en matematiklektion visade sig ha positiva effekter på 

koncentrationsförmågan. De menar att koncentrationen över lång tid förbättras genom att 

använda sig av fysisk aktivitet i början av varje matematiklektion. Fortsättningsvis menar de 

att med hjälp av fysisk aktivitet blir eleverna av med andra tankar samt rastlöshet. Detta leder 

till att eleverna kan koncentrera sig i större utsträckning på matematiken. Likaså påverkas 

arbetsminnet positivt av sju minuters fysisk aktivitet innan matematiklektionerna. De har 

under en längre tid valt att undersöka detta och kommit fram till att effekten visar sig vara 

positiv under en längre period. Dessutom har de undersökt kring matematikkunskaper. Här 

skiljer sig resultatet från de två tidigare nämnda. Resultatet här visade ingen effekt. Att höja 

pulsen i sju minuter innan matematiklektionerna förbättrar inte kunskaperna inom matematik  

(Balan & Green, 2019). Reseland m.fl. (2016) har fått fram liknande resultat som Balan & 

Green (2019), de har kommit fram till att det inte gick att se några markanta effekter på 

resultaten i matematik bland eleverna. Däremot var det en grupp som urskilde sig, elever som 

var lågpresterande i matematik var de enda som höjde sina resultat. Reseland m.fl. (2016) har 

likheter med ovanstående studie. De benämner fysisk aktivitet som fysiska pauser 5 minuter 

om dagen, fysisk aktiva lektioner 90 minuter i veckan samt 10 minuters fysisk aktivitet som 
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läxor. De har gjort en interventionsstudie som pågick i sju månader, studien innefattade 1129 

femteklassare. 

Flera forskare har likt Balan & Green (2019) valt att se över om koncentrationsförmågan har 

en koppling till matematiken. Garnett m.fl. (2016) menar att projektet “move it, move it”, 

främjar koncentrationsförmågan samt matematikinlärningen. Projektet innebär att eleverna 

springer eller promenerar 30–40 minuter varje morgon. Garnett m.fl. (2016) beskriver att 

elever som rör sig en timme innan skolan blev mer engagerade i skolarbetet. De benämner 

fysisk aktivitet som promenader eller löpning på morgonen innan skolan börjat. Syftet med 

projekt var att främja mattematikinlärningen i årskurs 3-5, de valde att göra en kvalitativ 

studie där de intervjuade eleverna.  Käll m.fl. (2013) bekräftar att koncentrationsförmågan 

ökar med hjälp av extra fysisk aktivitet. De styrker även det Garnett m.fl. (2016) menar, att 

rörelse ska ske en längre stund. Syftet med deras studie var att lägga till 30–40 minuters extra 

rörelse två gånger i veckan, på så sätt kunde eleverna lättare nå de nationella målen i årkurs 

sex. Studien är en interventionsstudie på tre olika skolor.  Vidare beskriver de att eleverna 

förbättrade sin koncentrationsförmåga samt sitt uppförande i klassrummet.  

Ericsson (2003) är en annan forskare som likt Balan & Green (2019), Garnett m.fl. (2016) 

och Käll m.fl. (2013) valt att se över om fysisk aktivitet har något samband med 

koncentrationsförmåga och inlärning i matematik.  Ericsson (2003) benämner i sin 

avhandling att fysisk aktivitet är idrott och ökade motoriska övningar. Hennes fokus är att 

integrera fysisk aktivitet för elever i lågstadiet minst fem gånger i veckan. Hennes studie är 

genomfört på två klasser i lågstadiet, studien är en interventionsstudie som är genomförd 

under tre år.  Hon lägger stor vikt vid de motoriska övningarna och menar att det är dessa 

som är de avgörande i matematikinlärningen. Med hjälp av extra fysisk aktivitet och 

motoriska övningar hävdar hon att elever med motoriska svårigheter kan öka sin matematiska 

inlärning. Ericsson redogör för elevernas rörelseförmåga samt den motoriska fallenheten. 

Hon menar att fysisk aktivitet samt motorisk träning har ett samband med resultaten i 

matematik.  

En viktig aspekt som är värd att belysa är att Ericssons avhandling behandlar både fysisk 

aktivitet och motorisk träning. I sin avhandling beskriver hon att koncentrationsförmågan inte 

förbättras under en långsiktig period med hjälp av fysisk aktivitet hos alla elever.  Elever med 

motoriska svårigheter och diagnoser så som ADHD förbättrade däremot sin 

koncentrationsförmåga. Med motorisk träning menar hon utförande av rörelser utan att höja 
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pulsen. Hon påstår att det inte går att dra slutsatsen om att fysisk aktivitet och motorisk 

träning ökar koncentrationen hos alla elever. Däremot hävdar hon att barns skolprestationer 

förbättras i matematik med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning. När det kommer till 

kunskapsområdet om rumsuppfattning i de nationella målen höjde eleverna sina resultat. Hon 

menar att genom den ökade fysiska aktiviteten och motoriska träningen kunde eleverna blir 

bättre på att bedöma avstånd, förbättra förmågan att uppskatta längd och att mäta med 

ögonmått. Bland annat kunde eleverna jämföra olika geometriska figurer med ögat.  

Ericsson (2003) beskriver att den motoriska träningen är viktigast för matematikinlärningen. 

Hon hittade stora samband mellan att använda kroppen i samband med matematikinlärningen. 

Hon beskriver att elever med god motorisk förmåga har bättre skolresultat än andra elever. 

Vidare beskriver hon att elever med motoriska svårigheter har sämre koncentrationsförmåga 

samt sämre resultat i matematiken. Hon hävdar att barn med motoriska svårigheter behöver 

ökad motorisk träning i skolan för att på så sätt även öka resultaten i matematiken. Detta är 

något skolans redan befintliga idrottslektioner inte räcker till för. Hon ser positiva samband 

mellan ökad motorisk träning samt matematikprestationer, specifikt i de nationella proven. 

Elever som haft motoriska svårigheter samt varit svaga inom matematikämnet visade ökade 

resultat på de nationella proven i matematik. Ericsson (2003) menar att hon tydligt kunde 

urskilja de utvecklade resultaten i samtliga matematiska områden så som, taluppfattning, 

tankefärdigheter, rumsuppfattning samt matematik total.  

Fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen 
Olika studier benämner hur fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen påverkar 

matematikinlärningen. Snyder m.fl. (2017) har gjort en interventionsstudie där de har jämfört 

två klasser på lågstadiet. Där har de blandat matematik med fysisk aktivitet i årskurs tre. De 

har tagit hjälp av idrottslärarna för att integrera fysisk aktivitet i matematiken. Målet var att 

eleverna skulle vara aktiva minst 50% av lektionstiden samtidigt som de räknade matte. 

Vanliga träningsformer så som “squats”, “burpees” och “hopp” blev en del av undervisningen. 

Det fanns skillnader mellan elever som arbetade stillasittande och elever som arbetade fysiskt.  

Elever som arbetar stillasittande med matematik tenderar till att drömma sig iväg och tänka på 

annat under lektionstid vilket leder till att mindre tid går åt att räkna. De elever som är fysiska 

samtidigt som de räknar fokuserar på uppgiften och får mer gjort under lektionstid. Däremot 

menar Snyder m.fl. (2017) att det inte finns någon markant skillnad mellan resultatet i 

matematik. Eleverna som arbetade med stillasittande matematik och eleverna som integrerade 

fysisk aktivitet med matematiken fick likvärdiga resultat på tester. De menar ändå att lärare 
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borde fokusera mer på idrott sammankopplat med matematik, då det ger andra fördelar så som 

ökad koncentrationsförmåga. Elever som arbetade med kroppen ansåg alla att det var roligt, 

lärorikt samt något de vill fortsätta med.  

Riley m.fl. (2017) har gjort en kvalitativ studie där de valt att integrera extra fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen. Studien är gjord på 66 elever i mellanstadiet, de använde sig av 

semistrukturerade frågeformulär. Syftet var att arbeta med kroppen samtidigt som 

matematiken. Det som skiljer denna studie från de andra är att undervisningen genomfördes 

utomhus, för mer plats till rörelse. Genom att integrera rörelse in i matematiken påverkar det 

både lärare och elever på flera olika sätt (Riley m.fl. 2017). Riley m.fl. (2017) fick liknande 

resultat som Snyder m.fl. (2017) att elever tyckte att matematikundervisningen blev roligare 

och de kände sig friare. Ännu en likhet mellan studierna var att eleverna upplevde färre 

distraktioner genom arbete med fysisk matematik, de kunde koncentrera sig på 

matematikinlärningen. Det blev inte heller någon tid när eleverna inte arbetade, utan de var 

fokuserade på vad som skulle göras under hela lektionen. Eleverna kunde exempelvis rita ut 

en tallinje med en krita på marken och hoppa fram tusental, hundratal, tiotal och ental. Andra 

fördelar med fysisk matematik var att ämnet inte längre var tråkigt och enformigt, utan 

istället roligt och spännande. De som fick störst fördelar var eleverna som tidigare haft 

svårigheter inom matematik. Dessa elever fick en annan synvinkel och kunde ta in 

information genom att använda kroppen, vilket ledde till fördelar i inlärningen. Många elever 

ansåg även att fördelarna var att de lättare kunde komma ihåg det de lärt sig under ett fysiskt 

matematikpass. När de sedan skulle arbeta i matematikboken kunde de koppla uppgifter till 

föregående lektion, där de använt kroppen och på så sätt satte sig kunskapen lättare. Att 

arbeta med fysisk matematik i grupper höjer samarbetet och elever arbetar med att stötta 

varandra i sitt lärande, även fast de själva inte är medvetna om det (Riley m.fl. 2017) 

Jasmine (2017) har gjort en kvalitativ studie där kroppen samt andra hjälpmedel används som 

ett laborativt material. Hennes studie utgår ifrån en årskurs sju, hon använde sig av 

fältanteckningar, videoobservation och analys av hur eleverna integrerade med varandra. Ett 

exempel är att ta hjälp av snören för att demonstrera olika geometriska objekt. Jasmine (2017) 

anser att fysisk aktivitet påverkar matematikinlärningen positivt.  Eleverna fick arbeta med 

olika sinnen på olika sätt, detta leder till att de befäste kunskaperna. Eleverna fick även 

upprepade gånger berätta vad de hade framför sig och använda sig av kroppen samtidigt som 

de utövade sin matematiska förmåga. Wade (2016) bekräftar vad Jasmine beskriver. Eleverna 

tog lättare till sig kunskaperna när de arbetade med flera sinnen. Detta leder till att inlärningen 
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gynnas. Wade (2016) har gjort en studie i en lågstadieklass, där hon observerat och studerat 

elever. Hon påstår att fysisk aktivitet bör används samtidigt som eleverna arbetar med 

matematik. Hon har exempelvis lagt fram en matta som eleverna ska hoppa på när de tränar 

multiplikationstabellen i lågstadiet. Wade (2016) beskriver att hon använde förra lektionens 

övningar som en uppvärmning, på detta vis fick eleverna öva sin förmåga att repetera och då 

satte sig kunskaperna ytterligare. Att använda övningar som uppstart av en matematiklektion 

kan även vara till fördel för läraren. Läraren kan då få en tydligare syn på elevernas svårigheter 

inom ett visst område. Detta kan även användas som en nedvarvningsmetod, eleverna får knyta 

an till lektionen de precis haft för att befästa sina kunskaper. 

Sammanfattning  
Forskare väljer att beskriva begreppet fysisk aktivitet på många olika sätt. Det kan innebära 

idrott, pulshöjande aktivitet, motorisk träning, lek samt kroppen som laborativt material.  

Som tidigare nämnt väljer forskare att behandla fysisk aktivitet på olika sätt. Detta är något 

att ha i åtanke då det kan påverka resultatet. När vi jämför de olika studierna med varandra 

utgår vi ifrån det övergripande begreppet fysisk aktivitet. Med detta menas all typ av rörelse. 

Inlärningen tenderar att bli bättre, detta är ett flertal forskare i vårt insamlade empiriska 

material överens om. Jasmine (2017) och Wade (2016) menar att elever får en större kunskap 

när de arbetar med fler olika sinnen. Riley m.fl. (2017) beskriver att med hjälp av fysisk 

aktivitet integrerat i matematikundervisningen får eleverna ett nytt synsätt vilket leder till att 

inlärningen gynnas. Eleverna kommer även ihåg matematiken bättre.   

En ökad koncentrationsförmåga har många studier kommit fram till. Genom fysisk aktivitet 

innan, efter eller under ett matematikpass ökar koncentrationen hos elever. Elever fokuserar 

mer på matematiken och får större lust att lära. De tenderar heller inte till att drömma sig iväg 

under lektionen. En studie har däremot visat ett annorlunda resultat. Ericsson (2003) hävdar 

att det inte går att generalisa en ökad koncentrationsförmåga hos alla elever. Samtidigt 

motsäger hon sig inte helt gentemot de andra studiernas resultat. Ericsson (2003) anser ändå 

att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga. Skillnaden är att 

den mestadels visar sig hos elever med inlärningssvårigheter eller olika typer av motoriska 

svårigheter. Koncentrationsförmågan behöver det inte ha lika stor effekt hos alla elever. Det 

går att se individuella skillnader.  

Inlärningssvårigheter är ett ämne tre forskare väljer att belysa. Ericsson (2003) beskriver att 

elever med motoriska svårigheter tenderar till att ha svårt för matematik. Det påverkar 

koncentrationsförmågan såväl som inlärningen. Genom att öka den motoriska träningen 
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menar Ericsson påföljderna blir positiva även i matematiken. Både inlärning och 

koncentrationsförmågan gynnas. Riley m.fl. (2017) bekräftar det Ericsson benämner. Elever 

med inlärningssvårigheter har störst fördel av fysisk aktivitet. De beskriver vidare att elever 

som får arbeta med kroppen tar till sig kunskaperna på ett nytt sätt. Detta gynnar ofta elever 

med matematiksvårigheter. Eleverna hävdar att de lättare kunde ta till sig kunskaperna men 

även befästa dem. Resland m.fl. (2016) menar att lågpresterande elever i matematik tenderar 

att förbättra sina studieresultat med en fysisk pedagogik.  

Ett flertal studier som visar att matematikinlärningen förbättras, kopplas även till att 

matematikresultatet höjs vid arbete med fysisk aktivitet. Ericsson (2003) belyser att det var 

tydliga skillnader när det kommer till resultatet i nationella proven inom matematik. Eleverna 

som arbetat med extra fysisk aktivitet presterade bättre än de elever som inte arbetat fysiskt. 

Även Garnett m.fl. (2016) bekräftar det Ericsson (2003) säger, elever med extra fysisk 

aktivitet tenderar på att få bättre matematikresultat. Däremot finns det forskare som motsäger 

detta, Snyder m.fl. (2017) är en av dessa. De benämner att det inte finns någon skillnad på 

resultatet mellan elever som arbetat stillasittande gentemot elever som arbetar fysiskt. Balan 

& Green (2019) ser inget samband mellan resultatet i matematik och fysisk aktivitet. Även 

Reseland m.fl. (2016) har kommit fram till liknande resultat som Balan & Green (2019), att 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och matematikresultat inte har något samband.  

 

5.2 Fysisk aktivitet som en matematikdidaktisk inlärningsmetod 
Kan fysisk aktivitet användas som en didaktisk inlärningsmetod i matematik? I följande 

avsnitt har vi valt att bearbeta studierna som har sin ståndpunkt i att fysisk aktivitet kan 

integreras i matematikundervisningen. Vi väljer i detta avsnitt att se över hur fysisk aktivitet 

kan användas som en matematikdidaktisk metod.  

Fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen  

Ett flertal studiers resultat tyder på att fysisk aktivitet borde vara en del av 

matematikundervisningen. I Wades (2016) studie beskrivs många konkreta exempel på hur 

elever kan använda sig av fysisk aktivitet när de arbetar med matematik.  Ett exempel på 

detta är att eleverna använder sig av knäböj när de ska lära sig femtalen. Eleverna viskar ett, 

två, tre, fyra och när de kommer till fem, hoppar eleverna upp och säger fem högt. Sedan gör 

de samma sak till nio och när det är dags för tio så hoppar eleverna lite högre och säger tio 

högt igen. Detta blir ett annorlunda sätt att öva på femtalen, samtidigt som eleverna får upp 
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puls. Wade (2016) väljer att arbeta med olika matematiska delar i stationer. Detta leder till att 

eleverna får arbeta med varierande metoder. Resultatet visar att eleverna befäster 

kunskaperna lättare.  

Riley m.fl. (2017) beskriver att det är fördelaktigt att integrera fysisk aktivitet i 

matematiklektionerna. De har gjort en kvalitativ studie. Studien gjordes till viss del utomhus, 

eftersom där fanns mer plats för rörelse. Lektionen blev en blandning av idrott och 

matematik. Ett exempel på en aktivitet är att eleverna övar på multiplikationstabellerna 

samtidigt som de kastar och fångar bollar. Upplägget med fysisk aktivitet kan utföras i många 

av matematikens delar, bland annat går det att integrera i algebra, geometri, statistik och 

problemlösning. Vidare beskriver de hur de arbetade fysiskt med algebra.  Eleverna kan rita 

ut en tallinje med en krita på marken och hoppa fram tusental, hundratal, tiotal och ental. 

Eleverna kan komma på egna rörelser som kännetecknar varje tal och göra rörelsen i 

samband med talet. Det går även att arbeta fysiskt med geometri. Där kan eleverna arbeta 

med att hitta alla former de kan på en basketplan och sedan använda sina kunskaper i 

geometri för att räkna ut area och omkrets. De kan göra egna geometriska figurer genom att 

placera ut koner på olika sätt och sedan räkna ut area och omkrets på dessa. Det sista 

exemplet Riley m.fl. (2017) tar upp är arbete inom statistik. Detta kan göras genom att kasta 

bollar och pricka ett föremål. Efter bollkastandet kan eleverna redovisa sitt resultat genom 

grafer och tabeller. Vidare kan de öva på att räkna ut medelvärde och median. 

Jasmine (2017) har gjort en kvalitativ studie. Utgångspunkten i studien var att ta reda på om 

eleverna lär sig när de arbetar med fler sinnen och med flera delar av kroppen. När eleverna 

får vara en del av de matematiska problemen och lösa dem med kroppen främjar det 

inlärningen. Vidare undersöktes det hur eleverna konstruerade olika geometriska figurer med 

hjälp av rep. När eleverna får ett problem som de löser i samspel med varandra, befäster de 

kunskaperna ytterligare.  Fortsatt beskrivs att lärare kunde överblicka hela lärsituationen och 

se om eleverna verkligen förstått de olika geometriska figurerna. Därefter bekräftar hon att 

när man arbetar med fler sinnen befäster eleverna kunskapen mer. Det finns olika sätt att 

arbeta med fysisk aktivitet i samband med matematikinlärningen. Hon delger även att om 

eleverna upplever, ser samt tar på de olika geometriska figurerna kommer de troligtvis 

befästa kunskapen bättre. Jasmine (2017) menar att användandet av kroppen som ett 

laborativt material kan öka förståelsen för matematik.  
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Snyder m.fl. (2017) har gjort en interventionsstudie där de jämfört två olika klasser.  En 

inlärningsmetod som Snyder m.fl. (2017) tar upp är arbetet med matematiska frågor med  

rockringar. Eleverna bygger upp en bana med rockringar som de ska ta sig igenom, samtidigt 

besvaras matematiska frågor. I uppgiften ingår det även att göra olika rörelser med kroppen. 

Eleverna arbetar på detta sätt med både kroppen och klassrummet som ett laborativt material. 

Med hjälp av för- och efter test samt observationer kan Snyder m.fl. (2017) dra slutsatsen att 

eleverna lära sig olika områden inom matematik. Områden som multiplikation, division, 

addition och subtraktion. 

Sammanfattning 
Samtliga studier visar på att fysisk aktivitet kan användas som en matematikdidaktisk 

inlärningsmetod. Forskarna benämner att arbetet med kroppen kan ske på flera olika ställen. 

Det kan vara fördelaktigt att arbeta med matematik utomhus, i idrottshallen men även i 

klassrummet. Fysisk aktivitet kan användas som en inlärningsmetod för att få eleverna att 

befästa kunskaperna på ett annat sätt än vad de är vana vid. En positiv aspekt som ett flertal 

forskare belyser är att eleverna får repetera samt arbeta på ett varierat sätt. I ovanstående 

avsnitt benämns exempel på olika områden som går att arbeta med fysisk aktivitet som en 

didaktisk inlärningsmetod inom matematiken.  

5.3 Resultatsammanfattning  

I följande avsnitt är visionen att tydliggöra svaren på frågeställningarna. Första 

frågeställningen var: Vilken innebörd har “fysisk aktivitet“ i olika vetenskapliga studier? 

Svaret vi fick fram i denna frågeställning lyder: Forskare väljer att benämna begreppet fysisk 

aktivitet på många olika sätt.  Fysisk aktivitet benämns både som något avvikande från en 

teoretisk matematiklektion men även som något integrerat i matematiken. Det kan innebära 

idrott, pulshöjande aktivitet, motorisk träning, lek samt kroppen som laborativt material. 

Andra frågeställningen var: Hur påverkar fysisk aktivitet matematikinlärningen? 

Svaret vi fick fram var tvetydigt. Inlärningen i matematik tenderar att bli bättre, detta är ett 

flertal forskare i vårt insamlade empiriska material överens om. Exempel på detta är att 

eleverna får större kunskap när de arbetar med kroppen på olika sätt samt när de använder 

olika sinnen. Eleverna får ett nytt synsätt att se på matematiken, vilket leder till att 

inlärningen gynnas. Däremot framkom det studier som motsätter sig detta, de har kommit 

fram till att resultatet i matematik inte tenderar till att höjas. Därför påverkas inte 

matematikinlärningen heller.  
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Vår tredje frågeställning var: Hur kan fysisk aktivitet användas som en matematikdidaktisk 

inlärningsmetod? Ungefär hälften av studierna vi fått fram har undersökt hur det är att arbeta 

med fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen. De främsta områdena inom 

matematik som vi har fått fram är femtal, multiplikation, division, addition, subtraktion, 

algebra, geometri, statistik, problemlösning och matematiska frågor. Exempel på hur man kan 

arbeta med fysisk aktivitet inom matematiken är genom att rita ut en tallinje och hoppa fram 

talen. På detta sätt får eleverna öva på att arbeta med algebra på ett fysiskt sätt. Ett annat 

exempel är att eleverna kan leta geometriska figurer på en basketplan. Eleverna får sedan 

räkna ut arean och dess omkrets.  

 

6. Diskussion  
I kommande avsnitt kommer vår diskussion att bearbetas. Till en början kommer en 

metoddiskussion där vi kommer att beskriva valet av källor. Vidare kommer styrkor och 

svagheter att redovisas. Metoddiskussionen kommer avslutas med en diskussion kring 

forskningsrelevansen. Därefter kommer resultatdiskussionen att beskrivas. Där kommer vi 

jämföra skillnaderna och likheterna mellan “fysisk aktivitet som separat moment i 

matematikundervisningen” och “fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen”.  

Vidare kommer matematikinlärningens påverka av fysisk aktivitet, koncentrationsförmåga, 

inlärningssvårigheter, varierad undervisning och didaktiska implikationer att diskuteras. Vi 

kommer avsluta med vår slutsats.  

6.1 Metoddiskussion  
Valet av källor 
I början av arbetet påbörjade vi en bred sökning i olika databaser. Utbudet var litet när vi 

endast sökte på enskilda ord, därför valde vi att skriva ihop orden till olika söksträngar. 

Booleska termer så som “AND”, “OR”, “NOT” lades in mellan sökorden, detta genererade 

till ett nytt urval.  Sökningarna hade haft en annan utgångspunkt om vi valt att dela upp 

ämnena matematik och fysisk aktivitet var för sig istället för inkluderade i varandra. Med 

tanke på våra inklusionskriterier och exklutionskriterier sållades ett flertal studier bort som 

berörde ett av ämnena fysisk aktivitet eller matematik. Detta var viktigt då vi ville hålla oss 

inom ämnet. Inga begräsningar gjordes till endast kvalitativa eller kvantitativa studier. Utan 

vi valde att ha med all typ av forskning, för en bredare grund. En annan anledning till att 

forskning sållades bort var för att åldersspannet var för långt ifrån det vi efterfrågade.  
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Styrkor & utmaningar 

Den främsta utmaningen i denna litteraturöversikt var att hitta relevanta vetenskapliga texter. 

Med tanke på att ämnet är relativt nytt var det en utmaning att hitta relevant forskning inom 

ämnet. Samansättningen av orden fysisk aktivitet samt matematik gav inte så mycket träffar. 

En anledning till detta kan vara att det inte är så vanligt med den typen sammansättning av 

ämnena. Den positiva aspekten är att forskningen som fanns inom ämnet var väldigt specifik 

och relevant. En annan styrka i arbetet är att studierna är genomförda av olika forskare, vilket 

tenderar ett större bredd på resultatet. En stor utmaning i arbetets början var de olika 

benämningarna på begreppet “fysisk aktivitet”. Detta ledde till en början till en förvirring hos 

oss. När vi sedan valde att bearbeta samt se över skillnader och likheter i olika texter blev 

detta en styrka istället för en utmaning. Detta medförde upplägget för resultatdelen.  

Forskningsrelevans  
Den insamlade empirin i detta arbete är relativt ny från 2000-talet. Vi valde att begränsa oss 

till forskning från 2000-talet. 20 år är lång tid och mycket hinner förändras. Ett annat 

argument till begränsning av årtalet var att läroplanen reviderades 2003, vi ville inte ha 

forskning som sträckte sig för långt innan revideringen. En positiv aspekt kring valet av 

källor är att vårt arbete grundas på både nationell och internationell forskning. Majoriteten av 

våra studier grundas i den svenska skolan. Detta tenderar att göra studierna relevanta för oss, 

eftersom det är i den svenska skolan vi sedan ska arbeta i. Ett positivt inslag är att studierna 

är upplagda på olika sätt. Spridningen på studierna blir stor, eftersom vi både har med 

kvalitativa och kvantitativa studier. Ytterligare ett positivt inslag i vårt arbete är att 

forskningen vi hittat har en spridning på ålder. Detta visar att fysisk aktivitet främjar 

inlärningen hos många olika elever. En aspekt som är värd att belysa är de vetenskapliga 

texternas tillvägagångsätt. Ett flertal studier har genomförts med hjälp av 

interventionsstudier, detta anser vi är pålitliga studier eftersom studierna i resultatet är 

genomförda i kontrollgrupper och interventionsgrupper. Däremot kan det bli en kritisk 

synpunkt eftersom många forskare valt att undersöka på liknande sätt.  Kan detta vara en 

förklaring till varför många studier fick liknande resultat? För en högre reliabilitet efterfrågar 

vi en bredare variation på de vetenskapliga studiernas tillvägagångsätt. Genom att undersöka 

samma sak på flera olika sätt kan resultatet påverkas. En bredare variation på studiernas 

tillvägångsätt hade styrkt vårt arbete.  
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6.2 Resultatdiskussion   
Fysisk aktivitet som separat moment i matematikundervisningen 
 & fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen  

Arbetet utgår från definitionen av fysik aktivitet tagen ur Svenska akademins ordlista (2019). 

Detta gjordes i syfte med att tydliggöra för begreppet och för att ha ett övergripande begrepp 

att utgå ifrån i arbetets början. Enligt Svenska Akademiens Ordlista förklaras ordet som:  

Fysisk: Som har att göra med kroppen och dess funktioner.  

Aktivitet: Verksamhet som kräver aktivt del-tagande. 

I resultatet framkommer det ett flertal andra definitioner av begreppet fysisk aktivitet. 

Resultatet vi kommer fram till är att fysisk aktivitet kan exempelvis vara: idrott, pulshöjande 

aktivitet, motorisk träning, lek samt kroppen som laborativt material. Utifrån dessa olika 

definitioner framkom två tydliga kategorier som lyder: 

• Fysisk aktivitet som separat moment i matematikundervisningen - Den fysiska 

aktiviteten sker någon gång under dagen, men inte i samband med 

matematiklektionen. Arbete med matematik sker, för att sedan pausa och utföra något 

fysiskt som inte har med matematiken att göra. Efter den fysiska aktiviteten fortsätter 

arbetet med matematiken.  

• Fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen- Den fysiska aktiviteten sker 

samtidigt som eleverna räknar matte. Ofta används kroppen som ett laborativt 

material.  

I båda kategorierna har vi sett positiva resultat. Inom området “fysisk aktivitet som separat 

moment i matematikundervisningen” hittade vi en stor del av den insamlade empirin. Den 

största skillnaden vi har hittat är att i denna kategori är de positiva resultaten mer 

övergripande.  Urvalet inom denna kategori är stort, vilket leder till att resultatet är 

generaliserbart. Studierna som är gjorda är stora och omfattande med många involverade 

elever samt lärare. Forskningen inom kategorin handlar just om matematik. Ett flertal 

forskare var eniga om att inlärningen förbättras med fysisk aktivitet. Däremot fanns det 

aspekter som de inte var eniga om, så som koncentrationsförmåga och resultat i matematik. 

Funderingar som framkommer är: Vad är egentligen skillnaden på inlärning och resultat? 

Några forskare har valt att undersöka inlärning, medan några har sett över resultaten. Detta 

leder till att det blir en svårighet att dra en övergripande slutsats, då det är svårt att skilja på 

begreppens exakta innebörd.  
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I den andra kategorin “Fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen” har vi fått fram 

positiva resultat. Ett tydligt resultat inom denna kategori var påverkan på delaktigheten under 

lektionstid. Snyder m.fl. (2017) menar att på grund av lärarens integration av fysisk aktivitet i 

matematiklektionerna blir fler elever delaktiga. Elever “hinner” inte drömma sig bort och 

tänka på annat, utan behöver vara aktiva hela lektionen. Även Riley m.fl. (2017) håller med. 

Problemområdet vi ser är att urvalet är litet inom kategorin. De flesta studier har endast gjorts 

på 1-2 klasser och därför är resultatet svårt att generalisera. Däremot har vi sett att resultatet 

är positivt. Alla våra studier har fått fram liknande resultat vilket höjer trovärdigheten. 

Matematikinlärningens påverkan av fysisk aktivitet  
Ett flertal studier har fått fram resultatet att fysisk aktivitet påverkar matematikinlärningen 

positivt. Därför blir en kritisk aspekt att fundera över om forskarna har gått in med 

inställningen att fysisk aktivitet är något som främjar inlärningen, redan innan studien är 

genomförd. Detta leder till att vi ifrågasätter studierna, å ena sidan ifrågasätter vi om 

resultaten i studierna har blivit mer positiva eftersom eleverna tyckte att fysisk aktivitet blev 

något roligt och spännande. När ett nytt arbetssätt introduceras väcks ofta en nyfikenhet hos 

eleverna vilket bidrar till ett större engagemang. Många av studierna vi har fått fram är under 

en kortare tidsperiod vilket genererar till att nyfikenheten och intresset finns kvar hos 

eleverna under hela studiens gång. Detta kan ha haft en positiv inverkan på resultatet. Å 

andra sidan är det insamlade empiriska materialet på både en nationell och en internationell 

nivå. Populationerna var varierade vilket leder till att urvalet av människor som medverkade i 

olika studierna är omfattande. Baserat på tidigare nämnda aspekter drar vi slutsatsen att det är 

en svårighet att veta vilken inställning forskarna har gått in med då de genomfört studierna. 

Dock är populationerna varierande samt texterna ligger på en vetenskaplig grund, detta 

genererar till att vi anser att studiernas resultat är pålitligt. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke 

är att det är viktigt att ta hänsyn till båda ovanstående infallsvinklarna då båda kan ha 

inverkan på matematikinlärningen och elevernas prestation.  

Koncentrationsförmågan 
Resultatet Ericsson (2003) fick fram i sin studie är att koncentrationsförmågan inte förbättras 

med ökad fysisk aktivitet. Balan & Green (2017) fick fram ett annat resultat i sin studie som 

visar att med hjälp av ökad fysisk aktivitet förbättras koncentrationsförmågan. Vidare har 

Garnett m.fl. (2016) fått fram resultatet att koncentrationsförmågan förbättras vid användning 

av fysisk aktivitet. Hur kommer det sig att de säger emot varandra? Kan det bero på att 
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undersökningarna har skett på olika sätt? Kan det bero på att urvalsgrupperna har varit olika 

stora samt i olika åldrar?  

Balan & Green (2017) valde att göra sin undersökning i en årskurs 7 där 175 elever 

medverkade. Garnett m.fl. (2016) valde att göra undersökningen på 129 elever årkurs 3–5, 

medan Ericsson (2003) valde att göra sin undersökning på två klasser i lågstadiet under tre år. 

Slutsatsen vi drar är att det är svårt att se sambanden mellan undersökningarna som är gjorda, 

eftersom undersökningsgrupperna ser olika ut både i storlek samt ålder. En annan aspekt som 

är värd att belysa är att alla studier har använt sig av olika metoder, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Vi anser att alla dessa tre studier är trovärdiga, eftersom Ericsson (2003) har gjort 

en studie under en längre tidsperiod. Balan & Green (2017) samt Garnett m.fl.  (2016) har 

gjort större undersökningar där urvalet har varit bredare men under en kortare tidsperiod. Vi 

drar slutsatsen att fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan på olika sätt för olika 

elever. 

Inlärningssvårigheter  
I bakgrunden beskriver Lénberg (2018) i en debattartikel relevansen för användningen av 

fysisk aktivitet för barn i svårigheter. Alla barn och elever är olika och lär sig på olika sätt.   

Forskning visar på att fysisk aktivitet kan vara ett hjälpmedel för dessa elever. Ericsson 

(2003) beskriver i sin avhandling att med hjälp av extra motorisk träning hjälper det elever i 

svårigheter på olika sätt. Dels hjälper det till med koncentrationen men även inlärningen. 

Riley m.fl. (2017) beskriver att elever som hade svårigheter kunde genom att arbeta med 

kroppen ta till sig informationen på ett annorlunda sätt. Detta ledde till markanta fördelar i 

deras inlärning. Resland m.fl. (2016) menar att en fysisk pedagogik är fördelaktigt för elever 

med svårigheter i matematik. Vidare menar Snyder m.fl. (2017) att elever som tycker att 

matematik är svårt ofta drömmer sig iväg, vilket leder till att de missar väsentlig information. 

Med hjälp av fysisk aktivitet blir elever med svårigheter mer delaktiga, samt att de upplever 

matematiklektionerna på ett annorlunda sätt vilket leder till att de befäster kunskaperna 

ytterligare. Efter jämförelse med bakgrund och resultat har vi fått en större förståelse för att 

det är elever i svårigheter som verkar dra mest nytta av fysisk aktivitet i matematiken. 

Varierad undervisning med hjälp av matematikdidaktiska inlärningsmetoder 

I bakgrunden beskriver Hedström (2016) i sin avhandling att barn och ungdomar är för 

stillasittande och att fysik aktivitet i skolan påverkar eleverna. Vidare beskriver han att fler 

lärare bör inkludera rörelse i undervisningen.  Skolinspektionen (2009) beskriver i sin artikel 

att de flesta lärarna väljer att arbeta i matematikböckerna, eftersom dessa blir en trygghet. 
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Lärarna är “vana” att arbeta med matematikböckerna. Böckerna hjälper lärarna att planera, 

vilket leder till att det blir styrda lektioner. Samtidigt stödjer forskning att elever lär sig på 

olika sätt (Elofson m.fl. 2016). Därför bör matematiklektionerna vara mer varierade. Jasmine 

(2017) som har forskat inom området beskriver vikten av att arbeta med kroppen som ett 

laborativt material under arbetet med de geometriska figurerna. När arbete med kroppen sker 

används fler sinnen, detta menar Jasmine (2017) främjar inlärningen. Med stöd i hennes 

forskning ser vi att detta är en givande matematikdidaktisk inlärningsmetod eftersom 

eleverna får möjligheten att arbeta med fler sinnen samtidigt. Med stöd från forskning ser vi 

att fysisk aktivitet öppnar upp för nya möjligheter samt att det sker en distansering från 

matematikböckerna. Även lärmiljön blir mer nyskapande för eleverna. 

Didaktiska implikationer 

Med hjälp av vårt arbete har vi fått en klarare syn gällande vår första forskningsfråga. 

Resultatet vi kom fram till visar att fysisk aktivitet benämns på ett flertal olika sätt av olika 

forskare. Eftersom det inte finns några begränsningar på benämningen av “fysisk aktivitet” 

kan vi som nyblivna lärare välja att använda oss av fysisk aktivitet på flera olika sätt i 

undervisningen. Resultatet till vår andra forskningsfråga är tvetydigt, om fysisk aktivitet 

främjar matematikinlärningen eller inte. Med stöd från vår litteraturstudie ser vi att fysisk 

aktivitet kan främja matematikinlärningen. Dock är det en metod som bör testas i egen klass 

för att få syn på för- och nackdelar med inlärningsmetoden. Genom att jämföra resultatet från 

vår tredje forskningsfråga: “Hur kan fysisk aktivitet användas som en matematikdidaktisk 

inlärningsmetod?” med specifika delar ur det centrala innehållet i lgr 11, årskurs 4-6, har vi 

tagit fram några didaktiska implikationer. Som tidigare nämnt i resultatet arbetar Jasmine 

(2017) med geometriska figurer tillsammans med kroppen. Jasmines forskning kan direkt 

kopplas till en av punkterna i det centrala innehållet: 

o  Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. 

Skala och dess användning i vardagliga situationer.  

(Utdrag ur tabell 1, Skolverket 2019 s.56-58) 

 Riley m.fl. (2017) tar upp olika sätt att arbeta med kroppen. Ett exempel är när eleverna 

arbeta ute på en basketplan. Där har de fått leta efter olika geometriska former och räkna ut 

arean och omkretsen på dessa. De fick även göra egna geometriska figurer med hjälp av 

koner. Kopplat till det centrala innehållet i läroplanen ser vi att eleverna arbetar med följande:  
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o Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan 

konstrueras. 

o Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska 

figurer kan bestämmas och uppskattas. 

o Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och 

vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och 

äldre metoder.  

(Utdrag ur tabell 1, Skolverket 2019 s.56-58) 

 

Riley m.fl. (2017) beskriver även hur det går att arbeta med statistik som en 

matematikdidaktisk inlärningsmetod. Eleverna får kasta bollar och sedan beskriva sitt resultat 

med hjälp av grafer och tabeller. Detta är ett exempel på hur man kan arbeta med det centrala 

innehållet i matematik på ett varierat sätt för eleverna.  

 

o Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller 

statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten 

vid olika slumpmässiga försök.  

(Utdrag ur tabell 1, Skolverket 2019 s.56-58) 

 Alla ovanstående punkter är exempel på didaktiska implikationer.  

 

Slutsats 
Syftet med vår kunskapsöversikt var att se över om fysisk aktivitet och inlärning har något 

samband, och i så fall vilka samband som finns. Syftet var även att få en förklaring över vad 

fysisk aktivitet innebär i olika vetenskapliga studier. Vi ville också få en uppfattning av hur 

fysisk aktivitet kan användas som en matematikdidaktisk inlärningsmetod. Efter att ha arbetat 

under ett flertal veckor med denna litteraturstudie, kan vi nu dra slutsatsen att fysik aktivitet 

benämns olika av olika forskare. Fysik aktivitet kan vara idrott, pulshöjande aktivitet, 

motorisk träning, lek samt kroppen som laborativt material. Fysisk aktivitet kan användas 

som en matematikdidaktisk inlärningsmetod och kopplas till specifika delar i läroplanen. 

Fysisk aktivitet, både integrerat i matematikundervisningen men även överlag, är något som 

kan främjar inlärningen. Dock finns det forskning som motsäger att resultatet blir bättre. 
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Eftersom “inlärning” och “resultat” är två begrepp som ligger nära varandra i betydelse blir 

det en svårighet att särskilja dessa begrepp. Därför blir det även en svårighet att dra en 

övergripande slutsats. Slutsatsen blir därför tvetydig, vissa forskare har fått fram att fysisk 

aktivitet främjar inlärningen medan vissa forskare fått fram att det inte är någon skillnad på 

elevernas resultat i matematik.  

 

7. Framåtsyftande text  
Efter arbetet med denna litteraturöversikt har vi fått en tydlig överblick över vilken forskning 

som finns inom området. Olika forskare benämner ett flertal gånger vikten av att arbeta med 

fysisk aktivitet som en inlärningsmetod. I dagsläget är matematiklektionerna ofta är satta i en 

specifik form. Vi vill därför undersöka hur det skulle bli om man gick utanför ramarna för 

hur en “vanlig” undervisningssekvens inom matematiken ser ut. I detta arbete har vi hittat två 

skilda kategorier, “fysisk aktivitet som separat moment i matematikundervisningen” och 

“fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen”. Den ena kategorin fastnade vi extra 

för, vilket är “fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen”. Inom denna kategori är 

bredden på forskningen relativt liten. Därför hade det varit intressant att fortsätta 

undersökningen kring kategorin. Visionen är att göra en interventionsstudie, där två klasser i 

mellanstadiet jämförs. Vi vill själva undersöka hur fysisk aktivitet integrerat i matematiken 

kan påverka undervisningen.  
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Tabell 4 

Titel  The impact of a 
physical 
activityintervention 
program on academic 
achievement in a 
sewdish elementary 
school 
 

Purposeful Movement: 
The Integration of 
Physical Activity into a 
Mathematies Unit 
 

Effekten av fysisk 
aktivitet i 
matematikundervi
sningen 

A mixed-methods 
evalution of the Move 
it Move it! Before-
school incentive-base 
physical activity 
programme.  

Författare  Käll, Nilsson & 
Lindén  

Snyder, Dinkel, Schaffer, 
Hively, Colpitts 

Balan & Green Garnett, Becker, 
Vierling, Gleason, 
DiCenzo, Mongeon 

Syfte  Se om eleverna ökade 
sina resultat i de 
nationella målen. 

Målet var att integrera 
fysisk aktivitet i 
matematiken, för att de 
har både hälso- och 
akademiska fördelar.  

Att se hur fysisk 
aktivitet kan 
användas i skolan 
för att förbättra 
elevernas lärande i 
matematik.  

Var att med hjälp av 
detta programmet få 
fler elever att röra på 
sig samt att förbereda 
dem för att lära sig 
bättre.  

Metod Extra fysisk aktivitet 
sattes in på utvalda 
skolor i Mölndal. 
Aktiviteterna var 2 
gånger i veckan i 30-
45 minuter. Tre 
skolor valdes ut som 
jämförelseskolor. De 
valde att göra en 
interventionsstudie. 
De samlande in data 
från ämnen som 
analyserades och 
jämförde. 

De valde att ha 50% av 
lektionstiden där de röde 
på sig. De ändrade om i 
klassrummet så all 
aktivitet kunde ske 
därinne.  
De har gjort en 
Interventions-studie, där 
de använde sig av 
observationer. Båda 
klasserna gjorde ett test 
för att ta reda på vilken 
kunskapsnivå-eleverna 
hade, som sedan 
jämfördes.  
Först genomfördes ett 
förtest och sedan ett 
eftertest.  
 

De utgick ifrån 
interventionsgrup
per och 
kontrollgrupper. I 
interventionsgrup
perna startade 
man matematik-
passen med 7 
minuters 
pulshöjande 
aktivitet. Man 
mätte elevernas 
koncentration, 
arbetsminne och 
prestationer i 
matematik med 
hjälp av tre olika 
instrument.   

Eleverna fick springa 
eller promenera 30-40 
minuter varje dag 
innan skolan började. 
Detta för att främja 
koncentrations-
förmågan. Projektet 
var helt frivilligt.  
Eleverna fick 
genomföra 
självrapportering där 
de beskrev hur det 
gått. Lärarna blev 
intervjuande enligt en 
semistrukturerad 
intervju.  

Urval  Alla elever i årskurs 
F-6 i en skola i 
Mölndal. 
Jämförelsegruppen 
var 3 andra skolor i 
Mölndal.  

Två årskurs 3 klasser. En 
som urvalsgrupp och en 
som kontrollgrupp.  

175 elever i 
årskurs 7 på 4 
olika skolor.  

Årskurs 3–5 ca 129 
elever.  

Resultat De elever som 
införde mer fysisk 
aktivitet i skolan hade 
lättare att nå de 
nationella målen i 
matematik. 

Resultatet de fick fram 
var att det inte blev någon 
markant skillnad på 
resultatet. Dock menar 
han att det var mer fokus 
på matematiken samt 
färre elever drömde sig 
iväg och gjorde annat på 
lektionen.  

Positiva effekter 
kunde ses på 
koncentrationen 
och arbetsminnet. 
Däremot inte på 
matematikkunska
perna.  

Resultatet visade att 
elever som rörde sig 
kunde koncentrera sig 
bättre. Vilket ledde till 
att matematik-
resultatet höjdes.  

Övrigt      
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Tabell 5 

Titel  Movement-based 
mathematics: 
enjoyment and 
engagement without 
compromising learning 
through the EASY 
minds program 

Multi-party, Whole-
Body Interactions in 
Mathematical Activity  

Math and 
movement: 
practical ways to 
incoporate math 
into physocal 
education 

Effects of physical 
activity on 
schoolchildren´s 
academic 
preformens 

Författare  Riley, Lubans, Holmes, 
Hansen, Gore, Morgan 

Jasmine Wade Resaland med flera 

Syfte Att se om elevernas 
engagemang i 
matematiken blev större 
genom att integrera 
fysisk aktivitet. 
 

Hon har valt att se hur 
elever använder sig av 
kroppen vid 
problemlösning inom 
geometri.  

Arbeta med 
matematik och 
idrott samtidigt. 

Syftet med studien 
är att undersöka om 
elevernas 
studieresultat i 
matematik höjs vid 
ökad fysisk 
aktivitet.  

Metod  Arbete med kroppen 
samtidigt som eleverna 
räknade matte. 
Lektionerna hölls 
utomhus. De använde 
sig av semistrukturerade 
frågeformulär både för 
elever och lärare. En 
person som inte hade 
något med studien att 
göra analyserade 
svaren.  

Jasmine valde att låta 
eleverna lösa olika 
matematiska problem 
med hjälp av kroppen. 
I olika grupp-
konstellationer 
fick eleverna hjälpas åt 
att lösa uppgifterna.  
Hon använde sig av 
fältanteckningar, 
videoobservationer, 
foto.  analys, hur 
barnen interagerade 
med varandra. 

Att använda sig av 
kroppen och olika 
redskap samtidigt 
som eleverna 
räknar matte. 
Genom analys och 
observation komma 
fram till resultatet.  

De hade fysisk 
aktiva lektioner 90 
minuter i veckan. 
Fysiska aktivitets 
pauser 5 minuter 
om dagen och 10 
minuter fysisk 
aktivitet läxor om 
dagen. För att ta 
reda på resultatet 
användes 
deskriptiv statistik 
och olika typer av 
analysmetoder.  

Urval  66 elever i 
mellanstadiet och 4 
lärare. 

En årskurs 7 Lågstadieklass 1129 
femteklassare. I 57 
olika skolor.  

Resultat Både lärare och elever 
tyckte att resultatet var 
positivt. Lektionerna 
blev roligare och 
eleverna mer 
engagerade. De som 
fick mest fördelar var 
de elever som hade 
matematiksvårigheter.  

Resultatet hon kom 
fram till var att låter 
man eleverna använda 
fler sinnen befäster de 
kunskaperna 
ytterligare. De fick 
även en större 
förståelse för 
matematiken, en annan 
förståelse än den de 
hade fått om de endast 
arbetade i matematik-
böckerna. 

Elever som 
använder kroppen 
befäster 
matematikkunskap
erna bättre.  

Elever som hade 
låga studieresultat i 
matematik, höjde 
sina resultat med 
hjälp av fysisk 
aktivitet. De 
högpresterande 
eleverna höjde inte 
sina studieresultat i 
matematik.        

Övrigt    Tidskriftsartikel  Interventions-
studie.  
Studien varade 
under 7 månader 
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Tabell 6 

Titel  Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, en interventionsstudie i skolår 1-3. 
 

Författare Ericsson 
 

Syfte Att se om barns grovmotorik ökar med hjälp av fysisk aktivitet och motorisk träning.  
Att se hur barns koncentrationsförmåga påverkas av fysisk aktivitet och motorisk träning.  
Att se hur barns skolprestationer i svenska och matematik påverkas av fysisk aktivitet och 
motorisk träning.  
Samt att jämföra olika elever med varandra. Exempelvis de som har matematiksvårigheter 
och olika kön. 
 

Metod  Hon har skapat en experimentell situation med interventionsgrupper och jämförelsegrupper. 
Ericsson följer dessa elever mellan årskurs 1-3. 
För att studera skillnaderna mellan grupperna använda: förtest, observationer, 
datainsamlingar, jämförelse av nationella prov, läsförståelsetest, motorikobservationer, 
mätinstrument så som MUP-test, FBH-provet och MUGI. 

Urval  Två klasser som hon följer mellan årskurs 1-3. 
 

Resultat Motorik är bra för inlärningen, speciellt för de elever som har koncentrationssvårigheter eller 
olika typer av diagnoser.  
Koncentrationsförmågan förbättras inte hos alla elever med fysisk aktivitet och motorisk 
träning, endast hos några.  
Skolprestationer i matematik förbättras med fysisk aktivitet och motorisk träning. 

Övrigt 
 

Avhandling 
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